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Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos na 
sala do Centro de Documentação Histórica, prédio do ICHI, ocorreu a primeira reunião 
ordinária dos professores do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH - (Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação) da Universidade Federal do Rio Grande. 
Compareceram à reunião os(as) Professores(as) Doutores(as): Carmem  Schiavon, 
Daniel Prado, Derocina Sosa, Márcio Rodrigo do Vale Caetano, Mauro Dillmann, Rita de 
Cássia Grecco dos Santos e Vivian Paulitsch. Iniciou-se a reunião com o 1º ponto da 
pauta; Distribuição das orientações dos alunos novos: O professor Daniel relatou 
sobre a importância de que cada docente do programa tenha no mínimo uma orientação 
até o fim de 2016, pois haverá a avaliação da CAPES no fim do decorrido ano. Com base 
nessa argumentação, o coordenador do Programa e a professora Carmem analisaram os 
projetos e sugeriram uma proposta de relação de orientadores e orientados, a qual ficou 
estabelecida, após algumas discussões sobre a expectativa que o aluno apresenta ao 
indicar o orientador no ato da inscrição, bem como as estratégias do PPGH. Assim, 
passou-se para o segundo ponto da pauta: Plataforma Sucupira. O Professor Daniel 
solicitou a atualização dos currículos LATTES. A professora Carmem enfatizou a 
necessidade de manter uma produção intelectual e equilibrada entre os docentes, pois 
todos os docentes do Programa precisam ser ativos.  O professor Mauro declarou ser 
fundamental a realização de um processo de recredenciamento e descredenciamento de 
docentes, pois aqueles que não contribuem de forma efetiva para o Programa por meio de 
produção e orientações, acaba por prejudicar a nota do curso durante a avaliação da 
CAPES.  Mauro também lança a proposta de realizar um processo seletivo no meio do 
ano em função do baixo número de egressos no último processo seletivo. Da mesma 
forma a professora Rita se manifestou. O Professor Márcio diz concordar com a seleção 
no meio do ano, mas acredita não ser saudável para o PPGH manter dois processos 
durante o ano, ou seja, um processo seletivo em janeiro e outro em junho. Segundo 
Márcio, isso implicaria em sobrecarga de orientações. Definiu-se que, excepcionalmente 
no meio do ano de 2016, haverá seleção para novos alunos. Partiu-se para o 3º ponto da 
Pauta: Assuntos Gerais: O professor Daniel relembrou alguns critérios do Programa 
como: o número de créditos de cada disciplina e o tempo de orientação. O coordenador 
do Programa ainda alertou sobre a necessidade de que os professores de outras 
instituições participem das bancas de defesa por meio de pareceres ou conferências 
virtuais, pois nossa instituição está sem verba para deslocamentos aéreos. Daniel, 
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oportunamente, fez um alerta sobre a disciplina de Docência Orientada: Trata-se de uma 
disciplina que não é obrigatória para os mestrados profissionais, por não se tratarem de 
Programas com Demanda Social CAPES (bolsas), mas é importante que nossos alunos 
tenham o contato com a experiência docente. Portanto, os discentes que não trabalham 
em sala de aula devem ser aconselhados, pelos seus orientadores, a realizarem a 
matrícula nessa disciplina. O professor Daniel também pontuou, com base na Resolução 
030/2008 do CONSUN, a necessidade da urgente recomposição da coordenação 
adjunta do PPGH, relembrando aos colegas que na última reunião ordinária de 2015, o 
grupo havia indicado o nome do professor Artur Franco Barcellos para compor o 
referido cargo. O professor Daniel ainda salientou que em reunião realizada com a 
professora Rosilene Clementin, Diretora de Pós-Graduação, que esta orientou que, por se 
tratar de recomposição de coordenação em meio a um mandato, a coordenação adjunta 
não seria escolhida em um processo eleitoral, mas indicada pelo Comitê Assessor do 
PPGH. O professor Daniel também informou que realizará reunião com os novos alunos, 
com a pauta “Regimento” e “Funcionamento do PPGH”. Às onze horas e vinte minutos o 
Professor Daniel Prado encerrou a reunião, da qual para constar em registro foi lavrada a 
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Coordenador. 
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